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01.

Základní data o projektu



Základní data o projektu  - území projektu

cca 30 km severně od Frankfurtu nad Odrou



Základní data o projektu

Charakteristika území dolního toku řeky Odry: 

• od Eisenhüttenstadtu po ústí do Baltského moře vnitrozemská vodní cesta IV. třídy

• silný transport písčitých sedimentů

Cíl koncepce rozvoje vodní dopravy:

• zajištění dostatečné plavební hloubky = průměrné hloubky vody 1,80 m, a to 

minimálně na 80 % rozsahu plavební dráhy

Cíl studie:

• kvantifikace morfologických procesů v oblasti soutoku Odry s Wartou a ověření, zda 

realizace podélné koncentrační stavby ve variantě „KRC-W5“ přispěje k dosažení 

požadované hloubky vody v plavební dráze Odry



• Odra    km 610 – 620

• Warta  km 0 – 5

• Kanał Kietz

úroveň hladiny při MQ

11,1 m n.m.
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Metodika



Metodika:   2D numerický model MIKE 21C    (DHI)

HD  - charakteristiky proudění

• úroveň hladiny, průtoky, směry a velikosti rychlostí, Froudovo číslo, smykové napětí

u dna

ST  - morfologické změny

(erozní  x  sedimentační procesy)

• morfodynamické jevy – pohyb splavenin (průtok splavenin), eroze, nánosy

• Výběr transportních rovnic – pro pohyb dnových splavenin i plavenin

Odra, Warta … Engelund-Hansen

• příčná cirkulace proudu

• aktualizace nivelety říčního dna během simulace
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Výpočetní síť      MIKE 21C   (curvilinear)

1597  x  338  výpočetních buněk

v podélném směru  2 to 10 m

v příčném směru   3 to 30 m





Kalibrace modulu ST  - data v ř.km 617.0  a  ř.km 618.0



Kalibrace modulu ST

• koncentrace plavenin

• průtok splavenin (dnových splavenin i plavenin)

(konečné výsledky kalibračních výpočtů)

Charakteristika zrnitosti materiálu dna

• Odra    de = 0,9 až 1,1 mm

• Warta de = 0,55 mm
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Simulace a výsledky



Přehled provedených simulací  - hydrologických variant
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Střední výška nánosů v plavební dráze

(vyhodnoceny jen oblasti s tvorbou nánosů ve variantě KRC-W5 !! )
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Závěry



Závěry

• Výsledky simulací prokázaly, že aplikovaná metoda je vhodným 

nástrojem pro dlouhodobou predikci morfologického vývoje plavební 

dráhy a pro posouzení morfologických změn, které nastanou po 

realizaci navržených úprav. 2D numerický model je schopen 

postihnout tyto změny v potřebném detailu a v celém rozsahu 

plavební dráhy.

• Navrhovaná úprava – podélná koncentrační stavba u pravého břehu 

Odry v délce cca 1400 m – nezajistí trvale požadované plavební 

hloubky. I po realizaci koncentrační stavby dochází k tvorbě nánosů 

v plavební dráze a plavební hloubky bude i nadále třeba udržovat 

bagrováním.



Děkuji za Vaši pozornost !!
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